MANUAL DO
USUÁRIO

RECARREGÁVEL Sistema para Aparelhos Auditivos

Garantia Limitada
A garantia limitada exclusiva da ZPower está disponível em www.zpowerhearing.com. Você também poderá obter uma
cópia da Garantia Limitada Zpower com o representante.
Uso Pretendido
O uso pretendido do Sistema Recarregável ZPower é converter seus aparelhos auditivos em aparelhos recarregáveis,
compatíveis com as baterias recarregáveis ZPower de prata-zinco.
Compatibilidade
O Sistema Recarregável ZPower está disponível em múltiplos modelos, cada um destinado a um conjunto específico
de modelos de aparelhos auditivos. Para obter uma lista completa de modelos compatíveis, por favor visite
www.zpowerhearing.com.
Descrição de Símbolos
Símbolo

Descrição
É importante que o manual do usuário seja lido.

#

Indica o Número do Modelo do produto.
Indica o conteúdo da embalagem.
Destaca situações que podem levar à lesões sérias, moderadas ou limitadas ou poderiam danificar seu sistema.
Avisos e dicas sobre como seu dispositivo deve ser utilizado apropriadamente e como evitar danificar seu sistema.
Com o símbolo CE, a ZPower confirma que este sistema e seus componentes individuais cumprem os
requerimentos do Regulamento de Dispositivos Médicos 93/42/EEC, Regulamento RoHS 2002/95/EC,
Regulamento WEEE 2012/19/EU e Regulamento de Baterias 2006/66/EC. Os números após o símbolo
CE correspondem ao código da instituição certificada que foi consultada sobre os regulamentos
mencionados acima.
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Descrição de Símbolos
Dentro da União Europeia, o aparelho indicado é coberto pelo Regulamento WEEE 2012/19/EU e pelo
Regulamento RoHS 2011/65/EC. Por favor, descarte este aparelho em um ponto de coleta local ou
centro de reciclagem para este tipo de equipamento.
O aparelho indicado obedece a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita a duas condições:
(1) Este aparelho não deverá causar interferência nociva; e (2) este aparelho deverá aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.
Este equipamento foi testado e obedece aos limites para um dispositivo digital classe B, conforme
a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram estabelecidos para fornecer proteção considerável
contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar
energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá
causar interferência nociva em comunicações de rádio.
Não existem garantias de que interferências não irão ocorrer em uma instalação em particular.
Caso este equipamento cause interferência na captação de sinais de rádio ou televisão, que poderá
ser determinada ligando e desligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a
interferência com uma ou mais das medidas abaixo:
• Reoriente ou mude a localização da antena receptora.
• Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada que esteja em um circuito diferente daquele ao qual o
receptor está conectado.
• Consulte o vendedor ou um técnico de rádio/TV experiente que possa auxiliar.
Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido pelo Regulamento Europeu 93/42/EEC.
Indica o número de catálogo do fabricante, para que o dispositivo médico possa ser identificado.
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Descrição de Símbolos
Indica o código do lote do fabricante, para que o lote possa ser identificado.
Indica os limites de temperatura a que o dispositivo médico pode ser exposto com segurança:
14-122°F (-10-50°C)
Indica a variação de umidade a que o dispositivo médico pode ser exposto com segurança: 20-75%
Indica a variação de pressão atmosférica a que o dispositivo médico pode ser exposto com segurança: 11kPa
Indica que o dispositivo médico precisa ser protegido da umidade.
Indica que baterias Prata-Zinco estão incluídas no sistema.
Indica que Módulos de Entrada de Bateria estão incluídos no sistema.

Indica que um carregador está incluído no sistema.

Indica que um adaptador AC está incluído no sistema.
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Este manual é válido para:
Sistema Recarregável ZPower, incluindo
Módulo de Entrada da Bateria (ZBDM-01)
Carregador (ZC-B01) & Adaptador AC
Baterias Recarregáveis Prata-Zinco
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Como Utilizar Seu Sistema

Para começar, conecte o cabo de alimentação ao adaptador USB de parede e a uma tomada elétrica. Quando for
conectado pela primeira vez, ambas as luzes verdes do carregador acenderão brevemente.
Carregando seu Aparelho Auditivo
1.

Coloque seu aparelho auditivo no carregador
Segure seu aparelho auditivo delicadamente pelo tubo e insira na abertura de carga. As duas cúpulas deverão estar
voltadas para o mesmo lado do carregador que o cabo de alimentação. Quando seus aparelhos auditivos estiverem
corretamente conectados, as duas luzes verdes começarão a piscar.

2.

Espere 3-4 horas
Enquanto as luzes verdes estiverem piscando, seus aparelhos auditivos estarão carregando. Quando as luzes pararem
de piscar, tornando-se continuamente verdes, seus aparelhos auditivos estarão completamente carregados.

3.

Remova e utilize seus aparelhos auditivos
Você poderá remover seus aparelhos auditivos antes de estarem completamente carregados, mas a bateria não durará
tanto quanto se estivesse completamente carregada. É melhor deixar seus dispositivos carregando sempre que não
estiverem sendo utilizados, eles não carregarão excessivamente.
Por favor, certifique-se de carregar seus aparelhos auditivos dentro da faixa de temperatura operacional:
50-104°F (10-40°C).
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Instruções Importantes

Este carregador é destinado a carregar instrumentos
auditivos com o Sistema Recarregável Zpower. Utilize
somente com baterias recarregáveis ZPower. Este produto
não possui um botão liga/desliga. Ele é ligado assim que
o cabo de alimentação é conectado. O adaptador USB de
parede deverá ter conformidade de tensão de entrada e
tipo de conexão com os requerimentos de sua região.

Aparelhos auditivos no carregador

Carregador
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Módulos da Porta da Bateria

ATENÇÃO
• Este carregador deverá ser utilizado somente em
ambientes internos.
• Não exponha seu aparelho temperaturas extremas ou
umidade alta.
• Não exponha ao sol diretamente.
• Não submergir em água.
• Não coloque seu aparelho em um forno de micro-ondas.

Conjunto de Baterias para Módulos

Cabo USB e Adaptador de Parede
(O Adaptador de Parede pode ou não
ser fornecido)

O profissional de saúde auditiva deve adaptar o módulo de entrada da bateria recarregável ao modelo apropriado de
aparelho auditivo. Tentar instalar uma entrada de bateria em um aparelho auditivo não compatível pode resultar em quebra,
com liberação de partes pequenas e/ou pontiagudas. Apenas instale uma entrada de bateria em modelos compatíveis de
aparelhos auditivos. Para uma lista de modelos compatíveis, visite www.zpowerhearing.com.
AVISO
• Risco de asfixia. Risco de asfixia devido a peças pequenas. Mantenha os instrumentos auditivos, baterias e acessórios
fora do alcance de crianças e animais. Se qualquer parte do sistema for engolida, busque atendimento médico
imediatamente.
• Risco de tropeçar. Mantenha o cabo de alimentação longe do caminho, onde pode representar risco de tropeços.
• Campo magnético. O carregador contém ímãs e deverá ser mantido a pelo menos 6 polegadas (15cm) de distância de
aparelhos de marca-passo.
• Risco de estrangulamento. Contém um cabo de alimentação longo que poderá causar estrangulamento caso seja
utilizado de maneira imprópria.
• Risco de lesão. Não balance o carregador segurando pelo cabo de alimentação.
• Choque elétrico. Risco de choque elétrico através de peças incompatíveis. Utilize o adaptador USB de parede fornecido
com o carregador.
• Risco de fogo e explosão. Não utilize em ambientes explosivos ou em atmosferas enriquecidas em oxigênio.
• Risco de ingestão. Caso os ímãs sejam separados do carregador, não coloque no nariz ou na boca. Ímãs engolidos
podem aderir ao intestino causando lesões severas ou morte. Procure atendimento médico imediato caso os ímãs
sejam engolidos ou inalados.
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AVISO
• Risco de Superaquecimento. O uso de um adaptador USB de parede impróprio pode fazer com que o carregador
superaqueça. Use apenas equipamento certificado EN60950 com uma saída de 5 VDC, mínimo de 500 mA, como o
adaptador USB de parede fornecido com o carregador.
• Use a entrada USB do carregador apenas para o objetivo descrito.
• Não insira o adaptador de parede sozinho em tomadas elétricas. Isso poderia resultar em choque elétrico.
• Use apenas o equipamento descrito nessas instruções para carregar seu sistema. O uso de outros equipamentos pode
resultar em danos ao seu sistema.
• Não derrube nenhuma parte do sistema recarregável em uma superfície dura, isso pode danificar seu sistema e pode
resultar em quebra, com liberação de partes pequenas e/ou pontiagudas.
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Manutenção

O uso apropriado ajudará a prolongar a vida útil da sua bateria.
Dicas sobre a bateria
• Carregue as baterias regularmente antes de utilizá-las.
• Carregue as baterias em temperaturas entre 50°F (10°C) e 104°F (40°C).
• Não coloque as baterias no carregador caso ele esteja desconectado, isso irá drenar a energia das baterias.
• Caso não pretenda utilizar seu aparelho auditivo por vários dias, remova a bateria.
• Sua bateria deverá durar aproximadamente um ano, e poderá ser facilmente substituída por seu profissional de
audição quando necessário.
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Limpeza
• Limpe conforme o necessário.
• Utilize um pano seco e macio para remover sujeiras.
• A escova macia que acompanha o aparelho auditivo
poderá ser utilizada para limpar os contatos do
carregador.
• Não esterilize ou desinfete o carregador.
• Não limpe com álcool, solventes ou qualquer outro
líquido.
Seu aparelho auditivo e/ou entrada de bateria podem
ser danificados por spray de cabelo ou cosméticos. É
recomendado remover seus aparelhos auditivos do
ouvido antes de aplicar tais produtos.
Sempre garanta que os aparelhos auditivos e o
carregador estejam secos e limpos antes de carregar.

Certifique-se de
que as baterias
recarregáveis
estão
corretamente
inseridas.

Utilize um pano
seco e macio
para limpar os
contactos no
carregador. A
escova macia
que vem
juntamente com
os aparelhos
auditivos pode
ser utilizada
para limpar os
contactos do
carregador.
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Solução de Problemas
Luzes do carregador

Problema

Ação recomendada

Sem luzes

O aparelho auditivo não está
inserido corretamente no
carregador ou o carregador está
sem energia.

Remova o(s) aparelho(s) e insira na orientação
correta.
Verifique se o cabo USB está conectado
corretamente ao adaptador USB de parede.
Verifique se o adaptador USB de parede está
funcionando, conectando em outro dispositivo
USB.

Uma ou ambas
continuamente
vermelha(s)

A bateria não irá carregar.

Verifique se a bateria do aparelho auditivo é uma
bateria recarregável ZPower.

Ambas piscando em
vermelho

A temperatura está fora da faixa
aceitável. O carregamento é
pausado até que a temperatura
volte ao normal.

Desloque o carregador para um ambiente com
temperatura entre 50°F (10°C) e 104°F (40°C).

Caso algum problema persista, consulte seu profissional da audição.
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Informações Técnicas

Especificações para o Sistema Recarregável ZPower
Temperatura de operação .............................................................................................................................................. 50°F (10°C) a 104°F (40°C)
Temperatura de armazenamento .............................................................................................................................. 14°F (-10°C) a 122°F (50°C)
Umidade ............................................................................................................................................................................................................. 20% a 75%
Proteção contra entrada de água ..................................................................................................................................................... IPX0 (comum)
Pressão mínima do ar ............................................................................................................................................................................................ 11 kPa
Voltagem de entrada do adaptador USB de parede ..................................................................................................................... 100-240V AC
Voltagem de saída do adaptador USB de parede ........................................................................................................................................ 5V DC
Corrente de saída do adaptador USB de parede ......................................................................................................................................... <=1,0A
Adaptador USB de parede .......................................................................... Adaptador de parede certificado CB fornecido pela ZPower
Proteção contra choque elétrico .................................................................................................................................................................. Classe II
Verifique compatibilidade com aparelhos auditivos em www.zpowerhearing.com.
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Informações de Conformidade

A ZPower LLC declara que este produto cumpre os requerimentos do Regulamento de Dispositivos Médicos 93/42/EEC. O
texto completo da Declaração de Conformidade pode ser obtido com o fabricante ou o representante local, cujo endereço
pode ser encontrado na parte traseira destas instruções.
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